Verslag van het bezoek aan Oekraïne van 22 tot 26 september 2014
Deelnemers: Leen Luchtenburg, Jan Seip en Arie van Steensel
Maandag 22 september:
Een roerige vliegtocht bracht ons in Oekraïne. Vanwege Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, was twee
derde van het vliegtuig gevuld met orthodoxe Joden uit Amerika, die bij het graf van een bekende
rabbi in Oekraïne Nieuwjaar gingen vieren. Volgens Arkadiy komen daar 40000 orthodoxe Joden op
af. Niet alleen gaven zij een staaltje brutaliteit, waar je u tegen zegt, ze liepen over de banken, maar
ze hadden ook veel te veel bagage bij zich, o.a. grote hoedendozen, waardoor het vliegtuig een uur
vertraging opliep.
Pjotr haalde ons op op Borispol, waarna we in House of Bread hartelijk werden ontvangen door
Ds. Arkadiy en Nathasja.
Dinsdag 23 september:
’s Morgens om 9.00 uur de eerste afspraak in Stadsziekenhuis 1. De directeur praatte ons bij over de
actuele situatie.
Zestig soldaten uit Zhitomir zijn gesneuveld. In totaal zijn er 300000 mensen gevlucht uit de
provincies Donetsk en Loehansk, een deel naar Rusland, de meesten naar Oekraïne. In de regio
Zhitomir zijn 4000 vluchtelingen. Ze zijn gehuisvest in leegstaande huizen, een leegstaand sanatorium
en hotel. Tien jonge moedervluchtelingen zijn al bevallen in het ziekenhuis. 91 kinderen van de
vluchtelingen zijn voor het eerst naar school gegaan. In het ziekenhuis is een inzamelingsactie
gehouden voor schoolspullen.
In de wasserij heeft Leen met het hoofd Technische dienst van het ziekenhuis de plaatsing van de
nieuwe wasmachines besproken.

Vervolgens zijn we naar de gaarkeuken van Berdishev gereden. Een gaarkeuken, waar elke dag door
de voorganger van de plaatselijke gemeente de maaltijd begonnen wordt met bijbellezen, een
meditatie en gebed. Ook eten hier verschillende vluchtelingen.
Zo ontmoetten we een gezin, waarvan het zoontje ziek was. De dokter had medicijnen
voorgeschreven, maar ze hadden geen geld om ze te kopen. Wij hebben het geld hiervoor gegeven.
’s Middags zijn we bij vier vluchtelingengezinnen op bezoek geweest.

Ook bezochten we het stadsziekenhuis van Berdischev, een ziekenhuis van 425 bedden. Er is een heel
hoge bezettingsgraad met ruim 18000 opnames per jaar. De IC beschikte over heel gebrekkige
bedden. We hebben 6 hoog-laagbedden van uit het transport van deze week toegezegd.
Woensdag 24 september
Om 9.00 uur werden we ontvangen door de waarnemend burgemeester en de loco-burgemeester
van Zhitomir in bijzijn van Dr. Basjek. Grote erkentelijkheid werd uitgesproken voor ons werk en we
kregen een erespeld van Zhitomir uitgereikt.
Vervolgens brachten we een bezoek aan Mission to Ukraïn, waar we de rolstoelbus in gebruik
hebben gezien.

Om 11.00 uur werd bij de douane in Zhitomir het transport gelost. In anderhalf uur was de klus met
behulp van een vorkheftruc en een pompwagen geklaard.

Van de douane kregen we de toezegging, dat in hun keurige opslagloods de in te voeren spullen 90
dagen gratis mogen worden opgeslagen. Arkadiy deed ook de mededeling, dat de verhuurder van de
door Arkadiy gehuurde loods de daken aan het vernieuwen is.
’s Middags een gesprek met Ds. Arkadiy en Jan van Beest.
- Mogelijkheden tot evangelisatie. Zenja gaat een paar keer week de ziekenhuizen bezoeken voor
pastorale bezoeken aan de patiënten. Evangelisatiemateriaal is voldoende aanwezig.
- Het vluchtelingenprobleem is gigantisch. De hulp vanuit House of Bread concentreert zich rond
de door Deputaatschap voor Bijzondere Noden gesponsorde gaarkeuken in Berdishev. Twee à drie
maal per week wordt zowel met volwassenen en kinderen door de voorganger in Berdishev een
bijbelstudie gehouden. Door de overheid in Berdishev geven de namen van de vluchtelingen door.
Er is ook grote materiële nood. Er is grote behoefte aan winterkleding, elektrische kachels, dekens,
slaapzakken en stretcherbedden. Vluchtelingen hebben ook geen inkomen en dus grote behoefte
aan voedsel. SOEGG stelt voor als noodhulp twee maanden lang om de twee weken aan honderd
gezinnen een voedselpakket te verstrekken, ter plekke aan te schaffen. Inmiddels is bekend, dat
het Deputaatschap voor Bijzondere Noden deze noodhulp ter waarde van 10000 euro wil financieren. Aan het eerste pakket zal een bijbel en kinderbijbel worden toegevoegd. Deze zijn in Zhitomir aanwezig.
- Een traplift is moeilijk inpasbaar in Oekraïne; kinderledkant, box en kinderwagen vindt via Mission
to Ukraïn wel een bestemming.
- Aan een promotiefilm voor presentaties wordt gewerkt.
Hierna woonden we in de gemeente van Ds. Arkadiy de nieuwjaarsdienst bij ter gelegenheid van Rosj
Hasjana, waarin Ds. Arkadiy, Boris en Zenja voorgingen. Boris en Natashja begeleiden de
gemeentezang.

Donderdag 25 september
Om 9.00 uur een bezoek aan het militair hospitaal. Een ziekenhuis met 200 bedden, waar nu, door de
oorlog met kunst en vliegwerk 300 patiënten zijn opgenomen. Ook hier was de IC-afdeling in
erbarmelijke toestand. We hebben hen de andere 6 hoog-laagbedden uit het huidige transport
toegezegd en wellicht ook wat van de minder geavanceerde bedden.
Zij hebben ook behoefte aan beademings- en echoapparatuur. We voerden het gesprek met
Oleksandr Serebrekov, geneesheer-directeur van het ziekenhuis.
Om 10.00 uur hadden we in het kinderziekenhuis een gesprek met de medische commissie, die op dit
moment bestaat uit Ds. Arkadiy, Jan van Beest, Dr. Basjek en Mevr.Skjap (terug van weggeweest!).
Ook was aanwezig de wethouder van volksgezondheid.
’s Middags zijn we naar Kiëv gereden voor een gesprek op het Ministerie van Sociale Zaken. Een
concreet resultaat was: door de aanvraag voor een humanitair transport niet meer via de provincie in
te dienen, maar rechtstreeks bij het ministerie, kan de aanvraagtijd met minimaal 2 weken verkort
worden. Bovendien wordt gewezen op de mogelijkheid, om als de inhoud van een transport bekend
is, de aanvraag al een paar weken voor vertrek in te dienen. Er kan dan vast met behandeling
begonnen worden.
Hierna bezichtigen we de grote synagoge tegenover het Ministerie. ’s Avonds krijgen we van één van
de vrienden van Ds. Arkadiy, een restauranthouder, een uitstekend verzorgd diner aangeboden.
Tijdens dit diner geeft Ds. Arkadiy een indrukwekkend getuigenis over de Joden in Oekraïne en de
bijzondere weg, die de Heere met zijn gemeente is gegaan. We mogen elkaar met recht in het hart
kijken.
Vrijdag 26 september
Jan van Beest brengt ons naar Kiëv. Na een heel voorspoedige vlucht komen we om 15.50 uur op
Schiphol aan.

